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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Energeticky soběstačná budova pro bydlení 
Jméno autora: Bc. Jan Skála 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 

Oponent práce: Ing. Helena Křišíková, Ph.D. 

Pracoviště oponenta práce: Regulus spol. s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce hodnotím jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání diplomové práce bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup zpracování diplomové práce hodnotím jako správný. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Diplomová práce je psána na dobré odborné úrovni.  Diplomant v práci vhodně využil své znalosti získané během studia a 

pracoval s dostatečným množstvím odborné literatury. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována na velmi dobré grafické úrovni. V práci se nevyskytují výraznější gramatické chyby ani překlepy.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Kladně hodnotím přístup diplomanta k získávání materiálů pro zpracování závěrečné práce.  Jednotlivé prameny a převzaté 

informace jsou v práci řádně uvedeny a citovány.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 Diplomant se ve své závěrečné práci zabýval problematikou energetické soběstačnosti budov. Věnoval se 

popisu různých zdrojů energie, s uvedením vhodnosti jejich použití pro řešenou problematiku.  

 Diplomant pro objekt rodinného domu v Roztokách u Prahy zpracoval základní koncepci a návrh 

jednotlivých systémů zásobujících objekt tepelnou a elektrickou energií, systém odvodnění, využití dešťových vod a 

připojení na zdroj vody. Návrh zpracoval včetně konkrétní specifikace jednotlivých zařízení. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

- Jaký je předpokládaný potenciál rozvoje energeticky soběstačných budov do budoucna? 

- Lze např. procentuálně vyjádřit rozdíl v investičních nákladech na budovu rodinného domu s nízkou 

energetickou náročností a budovu energeticky soběstačnou? 

- Jaké řídicí systémy je možné použít pro regulaci technického zařízení v objektech energeticky soběstačných 

budov? Případně jaké požadavky jsou na řídicí systémy kladeny? 

- Jsou „bežní“ uživatelé rodinných domů schopni postihnout péči o jednotlivé technologie umístěné v domě? 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2019     Podpis: Ing. Helena Křišíková, Ph.D. 


